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1 WPROWADZENIE 

Metody prognozowania sytuacji na rynkach 
kapitałowych można podzielić zasadniczo na 
dwie grupy: 
 analiza fundamentalna2 – jej przedstawiciele 

starają się wycenić wartość instrumentów 
finansowych na podstawie powszechnie dos-
tępnych danych ekonomicznych uzyskiwa-
nych z okresowych raportów spółek giełdo-
wych, prognoz dotyczących rozwoju okreś-
lonej gałęzi rynku, oficjalnych komunikatów 
urzędów statystycznych i banków central-
nych, prospektów emisyjnych oraz innych 
źródeł opisujących otoczenie makroekono-
miczne spółki. Uzyskaną wycenę instrumen-
tów finansowych porównuje się z ich wyceną 
rynkową. Jeżeli analitycy uważają, że dany 
instrument jest w obecnej sytuacji oceniany 
poniżej swojej rzeczywistej wartości, to będą 
oni w najbliższym czasie prognozowali 
wzrost jego kursu. W przypadku, gdy ich 
oceny będą wskazywały na przewartościo-
wanie danego instrumentu finansowego, to 
zarekomendują oni jego sprzedaż. Analiza 
fundamentalna skupia się na takich czynni-
kach makroekonomicznych, jak: sytuacja pa-
nująca w sektorze, pozycja finansowa badanej 
spółki czy też polityka fiskalna i monetarna. 

 analiza techniczna3 – polega na prognozo-
waniu zachowań rynku tylko i wyłącznie 
w oparciu o dane liczbowe, takie jak histo-
ryczne przebiegi kursu analizowanego instru-
mentu finansowego czy też wolumen obrotu 

                                              
 

2
 http://bossa.pl/analizy/fundamentalne/podstawy.html. 

3 http://bossa.pl/analizy/techniczna. 

rozpatrywanego instrumentu. Dane potrzebne 
do analizy technicznej przedstawia się zazwy-
czaj w formie wykresów lub wskaźników.  

Omawiana w tym opracowaniu metoda anali-
zy szeregów czasowych za pomocą świec japoń-
skich należy do kanonu narzędzi analizy tech-
nicznej. Jest ona w porównaniu do tradycyjnie 
stosowanych modeli nietypowym narzędziem 
prognostycznym, gdyż służy tylko i wyłącznie 
do przewidywania trendu, który ma zapanować 
na rynku. Nie daje ona bezpośredniej odpowie-
dzi co do prawdopodobnych przyszłych wartości 
prognozowanej zmiennej. 

W dalszej części opracowania opisano pod-
stawy tej metody oraz eksperyment, którego 
celem była próba weryfikacji jej skuteczności. 

2 OPIS METODY ŚWIEC JAPOŃSKICH 

2.1 Tło historyczne 

Początki metody analizy szeregów czasowych 
za pomocą wykresów świec japońskich sięgają 
najprawdopodobniej czasów Japonii przełomu 
XVII i XVIII w.[3]. W czasie pierwszych 40 lat 
XVII w. trzech generałów: Nobunaga Oda, Hi-
dejoshi Tojotomi oraz Iejasu Tokugawa zjedno-
czyło skłócone księstwa japońskie. Wraz z pos-
tępującą unifikacją polityczną dokonywało się 
zjednoczenie gospodarek dawniej suwerennych 
prowincji. Podstawowym dobrem znajdującym 
się w obrocie w tamtym okresie był ryż. Jego 
transport był bardzo trudny. Spowodowało to, że 
obrót nim powoli tracił charakter fizyczny. 
Kupcy i panowie feudalni zaczęli handlować ku-
ponami potwierdzającym zdeponowanie okreś-
lonej ilości ryżu w konkretnym magazynie.  
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Przy wyznaczaniu cen kuponów dużą rolę 
zaczęły odgrywać sądy, opinie i prognozy sprze-
dawców [3]. Przewidywania niskich plonów 
w następnym roku podwyższały ceny kuponów, 
a wysokich  obniżały. Najsłynniejszym japoń-
skim kupcem, któremu udawało się trafnie prze-
widzieć ceny kuponów ryżowych, był Munehisa 
Homma. Zgodnie z przekazami ustnymi to 
właśnie on stworzył podwaliny metody świec 
japońskich. Jego rodzina posiadała wiele pól 
uprawnych ryżu w całej Japonii. Homma stwo-
rzył system przekazywania informacji o cenach 
ryżu w innych miastach poprzez sieć sygna-
listów umieszczonych na dachach domów na 
szlakach pomiędzy jego włościami. Homma, 
jako jedna z niewielu osób w Japonii (a może 
nawet jedyna), posiadał dane historyczne doty-
czące cen ryżu z kilkudziesięciu lat. Mógł on 
zająć się przewidywaniem trendów rynkowych 
w oparciu o metody quasi-techniczne. 

Metoda świec japońskich bardzo długo stano-
wiła tajemnicę dla świata zachodniego. Dopiero 
w 1991 r. Steve Nison wydał pierwszą ogólno-
dostępną na całym świecie pozycję opisującą tę 
metodę. Książka ta rozbudziła zainteresowanie 
świata zachodniego tą techniką. 

2.2 Charakterystyka metody 

Metoda świec japońskich działa poniekąd na 
zasadzie filtra, który usuwa z danych szum i po-
zostawia w nich tylko i wyłącznie znaczące 
sygnały. W celu jej zastosowania należy podzie-
lić analizowany szereg czasowy na odcinki 
o zadanej długości. Mogą to być np. piętnasto-
minutowe okresy, w których obserwujemy 
następujące po sobie ceny akcji. Z każdego z tak 
uzyskanych zbiorów wartości szeregu czasowe-
go wydobywa się następujące informacje: 
 wartość początkową (otwarcie) szeregu cza-

sowego w danym okresie  w rozpatrywanym 
przykładzie będzie to wartość szeregu czaso-
wego na samym początku danego okresu, 

 kurs zamknięcia szeregu czasowego w danym 
okresie  dla rozpatrywanego przykładu bę-
dzie to ostatnia zanotowana wartość ceny 
akcji podczas trwania rozpatrywanego pięt-
nastominutowego przedziału, 

 największą wartość szeregu czasowego w da-
nym okresie, 

 najmniejszą wartość szeregu czasowego 
w danym okresie. 

Kursy otwarcia i zamknięcia wyznaczają tzw. 
ciało świecy lub jej korpus (ang. real body). Na 
wykresie świec japońskich oznacza się je pros-
tokątem o szerokości równej długości odcinka 
czasu odpowiadającego świecy i wysokości 
wyznaczonej przez kursy otwarcia i zamknięcia. 
Każda świeca ma również tzw. cienie lub wąsy 
(ang. shadows). Są one wyznaczone poprzez 
największą i najniższą wartość szeregu czaso-
wego w danym przedziale. Największa wartość 
szeregu czasowego wyznacza tzw. górny cień 
(ang. upper shadow), natomiast najniższa — 
dolny cień (ang. lower shadow). Oba cienie są 
sumarycznie przedstawiane jako linia idąca 
równolegle do korpusu świecy i przecinająca ją 
w połowie jej szerokości.  

 

Rys. 1. Powstawanie wykresów świec japońskich (źródło: 
opracowanie własne). 

Ważnym atrybutem świecy wynikającym 
z opisanych uprzednio jej parametrów jest jej 
kolor. Jeżeli wartość otwarcia szeregu czasowe-
go w danym przedziale jest niższa od wartości 
zamknięcia, to mówimy, że świeca jest biała (jej 
korpus zaznacza się jako biały prostokąt). 
W przypadku, gdy kurs otwarcia jest wyższy od 
kursu zamknięcia, to świecę określa się jako 
czarną (korpus zaznacza się jako czarny pros-
tokąt). Jeśli kurs otwarcia jest równy kursowi 
zamknięcia (albo oba te kursy są bardzo bliskie 
sobie), to świecę określa się mianem doji. 

Innymi atrybutami świec, na które zwraca się 
uwagę, są: 
 długość korpusu świecy – jest to wartość bez-

względna różnicy wartości otwarcia i zam-
knięcia świecy. Na jej podstawie określa się 
wielkość świecy (duża, mała, doji), 

 długość górnego/dolnego cienia świecy – 
odległość najwyższej/najniższej wartości sze-
regu czasowego w danym okresie od trzonu 
świecy. Ten atrybut pozwala zaklasyfikować 
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świecę jako świecę o długich, krótkich bądź 
prawie zerowych cieniach. 

 

Rys. 2. Formacja świecowa „Trzech białych żołnierzy” (źród-
ło: opracowanie własne na podstawie [3]). 

Pojedyncza świeca nie niesie zbyt wielu in-
formacji. Dopiero układ kilku następujących po 
sobie świec może podlegać pełnej interpretacji. 
W metodzie świec japońskich mianem formacji 
określa się zbiór następujących po sobie świec 
o z góry zadanych własnościach, niosących ze 
sobą pewną informację prognostyczną o możli-
wym kształtowaniu się badanego szeregu czaso-
wego w określony sposób w przyszłości. For-
macje dzieli się zazwyczaj na [4]: 
 formacje podtrzymania trendu – zapowiadają 

one kontynuację trendu aktualnie panującego 
na rynku; 

 formacje odwrócenia trendu – zwiastują one 
załamanie tendencji obecnie panującej na 
rynku;  

Analiza przebiegów czasowych metodą świec 
japońskich polega głównie na znajdowaniu 
odpowiednich formacji w wykresach świec 
japońskich oraz na skorzystaniu z sygnału przez 
nie niesionego. 

Przykład formacji świec japońskich przed-
stawiono na rys. 2. Układ „Trzech białych 
żołnierzy” występuje tylko i wyłącznie w tren-
dzie rosnącym. Jest on formacją kontynuacji 
trendu. Składa się z trzech następujących po 
sobie dużych białych świec tworzących trend 
rosnący. Trzony świec drugiej i trzeciej muszą 
częściowo pokrywać się z trzonami swoich 
bezpośrednich poprzedniczek. 

3 OPIS PRZEPROWADZONEGO 
EKSPERYMENTU 

3.1 Postawione problemy badawcze 

Oprogramowanie, które wspiera stosowanie 
metody świec japońskich do analizy danych ryn-
kowych, jest zazwyczaj bardzo drogie. Autorowi 
opracowania nie udało się zdobyć licencji edu-
kacyjnej na żaden z powszechnie dostępnych na 
rynku tego rodzaju pakietów. Z tych względów 
autor opracowania zdecydował się samodzielnie 
stworzyć za pomocą pakietu STATISTICA i języ-
ka programowania Visual Basic for Applications 
prosty symulator metody świec japońskich. 
Takie podejście umożliwiło ponadto: 
 zdecydowanie o sposobie, w jaki będą wykry-

wane podstawowe atrybuty wykresów świec 
japońskich (kolor, wielkość korpusu świecy, 
długość cieni), 

 zapewnienie tego, że symulator działa ściśle 
z zasadami przedstawionymi w książkach [3] 
i [4], 

 dużą swobodę w doborze przez autora opra-
cowania parametrów określających pracę sy-
mulatora. 

Stworzony symulator metody świec japoń-
skich posłużył autorowi opracowania do ekspe-
rymentalnej weryfikacji skuteczności tego na-
rzędzia analizy technicznej. Uzyskane wyniki 
miały posłużyć analizie następujących proble-
mów badawczych: 
1 Jaka jest skuteczność metody świec japoń-

skich? Analitycy rynków finansowych bardzo 
różnią się w ocenie skuteczności tej metody. 
Stworzony symulator działa zgodnie z jasno 
określonymi zasadami, zatem wyniki jego 
pracy powinny stanowić obiektywny materiał 
do analizy. W przeprowadzonym badaniu 
wykrywanie formacji świecowych zostało 
oparte na jasno określonych zasadach z cał-
kowitym wykluczeniem ludzkiej interpretacji 
sytuacji rynkowej. Prawidłowe zastosowanie 
metod statystycznych do analizy danych 
powinno zapewnić wysoką wiarygodność 
uzyskanych wniosków. 

2 Czy (i jeżeli tak, to jak?) przyjęty przez anali-
tyka czas trwania świecy wpływa na skutecz-
ność metody? Jest on zazwyczaj arbitralnie 
przyjmowany przez użytkowników metody. 
Jego zwyczajowo stosowanymi wartościami 
są okresy 15 minut, 30 minut i 1 godziny. 
Czasami stosuje się świece odzwierciedlające 



Analiza szeregów czasowych metodą świec japońskich na przykładzie badania przebiegu indeksu WIG20 

www.statsoft.pl/czytelnia.html          Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012 32 

dłuższe okresy (np. dzień, tydzień, miesiąc 
lub rok). Wielu analityków jest przekona-
nych, że najbardziej skuteczne są świece 
o krótkim czasie trwania, gdyż w dłuższych 
okresach chwilowe emocje inwestorów, które 
są uznawane za główny silnik napędowy 
metody [4], nie wywierają aż tak silnego 
wpływu na rynek. 

3.2 Sposób działania stworzonego symulatora 

Analitycy techniczni często mówią o tzw. nie-
pełnych formacjach świec japońskich. Takie 
niepełne wzorce spełniają tylko niektóre z zało-
żeń stawianych przed ich tradycyjnymi odpo-
wiednikami. Takie podejście do analizy sytuacji 
na rynku daje duże pole do nadużyć, ponieważ 
nie ma wyraźnej granicy mówiącej o tym, 
w którym momencie zmodyfikowana formacja 
świec japońskich przestaje mieć cokolwiek 
wspólnego ze swoim tradycyjnym oryginałem. 

Autor opracowania starał się odciąć od 
takiego sposobu postępowania i postawił sobie 
za zadanie sprawdzenie skuteczności oryginalnej 
metody świec japońskich. Z tego względu meto-
dy wykrywania poszczególnych elementów for-
macji świec japońskich były bardzo bliskie 
opisom pochodzącym z klasycznych pozycji 
literatury przedmiotu [3] i [4]. Podstawową 
kwestią było określenie sposobu identyfikacji 
poszczególnych cech pojedynczych świec, jak 
i całych formacji świecowych. 

Podstawową cechą świec japońskich był ich 
kolor. Zgodnie z kanonem wiedzy przyjęto, że 
biały kolor świecy odpowiada sytuacji, w której 
otwarcie świecy jest mniejsze od jej zamknięcia, 
natomiast kolor czarny — sytuacji odwrotnej. 
W przypadku gdy otwarcie świecy ma taką samą 
wartość jak jej zamknięcie, symulator identyfi-
kuje świecę jako doji. W realiach ekonomicz-
nych bardzo rzadko zachodzi sytuacja, w której 
kurs otwarcia notowań jakiegoś instrumentu 
finansowego jest dokładnie taki sam jak kurs 
zamknięcia tego instrumentu w rozpatrywanym, 
nawet bardzo krótkim okresie. Z tego względu 
świece doji będą wykrywane bardzo rzadko albo 
wcale nie będą wykrywane.  

Kolejną rozpatrywaną cechą jest wielkość 
korpusu (trzonu) świecy. Autorowi opracowania 
nie udało się znaleźć opisu żadnego sposobu 
wykrywania małych i dużych trzonów świec. 
W stworzonym symulatorze odniesiono długość 
świecy do dużej próby. Zadaniem analityka jest 

stwierdzenie, jaki procent wszystkich świec ma-
ją stanowić świece o dużych i małych trzonach. 
Jego rola kończy się na stwierdzeniu tego, że np. 
świece o małych trzonach mają być mniejsze od 
10% najmniejszych świec i świece o długich 
korpusach mają być większe od 90% naj-
dłuższych świec. Metoda ta zakłada stałość 
rozkładu długości korpusów świec.  

 

Rys. 3. Metoda wykrywania trendu zastosowana w symula-
torze (źródło: opracowanie własne). 

Stworzony symulator w sposób analogiczny 
do rozpoznawania krótkich korpusów wykrywa 
krótkie cienie świec (górne i dolne). W przy-
padku długich cieni świec zastosowano podej-
ście, według którego długi cień powinien być 
równy co najmniej podwojonej długości trzonu 
świecy [4]. 

Najtrudniejsze okazało się określenie sposobu 
rozpoznawania trendu panującego na rynku. 
Większość formacji świec japońskich wymaga 
występowania na rynku jego określonej formy 
(spadkowego, wznoszącego się lub bocznego). 
Autor tego opracowania przyjął założenie, 
według którego trend rosnący (odpowiednio: 
spadkowy) jest tworzony przez co najmniej trzy 
kolejne świece o wznoszących się (opadających) 
środkach trzonów. Innym stosowanym w lite-
raturze podejściem jest identyfikowanie trendu 
w oparciu o średnią kroczącą kilku ostatnich 
wartości szeregu czasowego [1]. 

3.3 Opis przeprowadzonego eksperymentu 

Dane wejściowe dla eksperymentu stanowiły 
notowania minutowe indeksu WIG20 w okresie 
od 1.04.2004 r. (godz. 10:02) do 18.05.2006 r. 
(godz. 10:27). Informacje o przebiegu wartości 
punktowej indeksu WIG20 zostały pobrane ze 
strony internetowej: http://www.parkiet.com.pl 
/dane/dane.jsp. W większości przypadków 
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najwcześniejsze informacje o notowaniach in-
deksu WIG20 z dnia pochodziły z godz. 10:02, 
natomiast ostatnie notowania indeksu WIG20 
odzwierciedlały jego stan na godz. 16:12. 

Wartości zamknięcia indeksu WIG20 publi-
kuje się o godzinie 16:354, natomiast wartość 
otwarcia indeksu podaje się w momencie, gdy 
transakcje zawarte na sesji pozwolą wycenić co 
najmniej 65% kapitalizacji portfela, ale nie 
wcześniej niż po 60 s od rozpoczęcia obrotu 
(ostatecznym możliwym terminem ogłoszenia 
kursu indeksu jest godz. 10:30). Wynika z tego, 
że wykorzystane przez autora opracowania dane 
były niekompletne w części dotyczącej kursu 
zamknięcia indeksu WIG20. 

Świece z arkusza wejściowego zostały 
podzielone na: 
 zbiór kalibrujący - na jego podstawie obliczo-

no graniczne wysokości świec o małych/du-
żych trzonach lub tych, które charakteryzują 
się krótkimi cieniami.  

 zbiór testowy - na nim sprawdzono właści-
wości prognostyczne stworzonego modelu. 

Duże świece określono jako większe od 90% 
świec zbioru kalibrującego, natomiast małe  
mniejsze od 10% świec zbioru kalibrującego. 
Jako wartość graniczną krótkich cieni świec 
przyjęto dolne 40% najkrótszych cieni zbioru 
kalibrującego. Eksperyment przeprowadzono dla 
świec kwadransowych oraz godzinnych. 

4 WYNIKI EKSPERYMENTU 

4.1 Badanie stałości rozkładów podstawowych 
parametrów świec japońskich w czasie 

Zgodnie z uogólnionymi założeniami teorii 
predykcji [5] rozkład składnika losowego dla 
prognozowanego zjawiska oraz analizowana 
prawidłowość ekonomiczna muszą być stabilne 
albo prawie stabilne w czasie. Z tego względu 
pierwszym etapem analizy wyników było 
sprawdzenie stałości w czasie rozkładów podsta-
wowych parametrów świec japońskich.  

                                              
 
4
 Opis indeksu WIG20, http://www.gpw.com.pl/zrodla 

/gpw/ spws/pol/WIG20opis.pdf 

Tabela 1. Liczba świec poszczególnych kolorów wykrytych 
podczas eksperymentu (źródło: opracowanie własne). 

świece kwadransowe 

Kolor zbiór kalibrujący zbiór testowy 

BLACK 1973 5949 

WHITE 1691 5053 

NONE (doji) 0 0 

świece godzinne 

Kolor zbiór kalibrujący zbiór testowy 

BLACK 457 1302 

WHITE 459 1444 

NONE (doji) 0 4 

Kolor świecy jest zmienną jakościową, zatem 
do porównywania rozkładów kolorów w dwóch 
zbiorach mogły być wykorzystane wyłącznie 
testy nieparametryczne. Po zastosowaniu testu 
2

 z poziomem istotności  = 0,05 uzyskano 
wynik 2 

= 0,06 na poziomie istotności p = 
0,8139. Jako że p > , nie ma podstawy do 
odrzucenia hipotezy H0, mówiącej o tym, że nie 
istnieje zależność pomiędzy kolorem świecy 
piętnastominutowej a jej przynależnością do 
jednego ze zbiorów: kalibrującego lub testo-
wego. W przypadku rozkładu kolorów dla świec 
godzinnych nie można bezpośrednio zastosować 
testu 2

, gdyż liczność oczekiwana świec bez 
koloru może być mniejsza od 5. Zastosowanie 
testu 2

 dla zbiorów z pominiętymi świecami 
bez koloru (świece doji) daje wyniki:2

 = 1,69 
na poziomie istotności p = 0,1939. Na przyjętym 
poziomie istotności  = 0,05 nie ma podstaw do 
odrzucenia hipotezy zerowej H0, mówiącej 
o tym, że w populacji świec sześćdziesięciomi-
nutowych nie ma istotnej statystycznie zależ-
ności między kolorem świecy a jej przynależ-
nością do zbioru kalibrującego lub testowego. 
Takie rozumowanie nie jest jednak w pełni 
poprawne. 

Do porównania rozkładów wysokości świec, 
cieni górnych i dolnych wykorzystano testy 
nieparametryczne dostępne w STATISTICA. 
Podobne rozumowanie przeprowadzone dla 
wysokości świec przemawia za tym, że dla 
świec kwadransowych rozkłady wysokości 
w zbiorach kalibrującym i testowym są takie 
same, natomiast wysokości świec godzinnych 
mają różne rozkłady w obu przyjętych zbiorach. 
Cienie górne i dolne w zbiorach kalibrującym 
i testowym charakteryzują się różnymi rozkła-
dami dla świec godzinnych. 

http://www.gpw.com.pl/zrodla
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Tabela 2. Wyniki testów statystycznych dla porównania 
rozkładów wysokości badanych świec (źródło: opracowanie 
własne). 

Nazwa testu 
świece 

kwadransowe 
świece godzinne 

U Manna-
Whitneya 

Zpopraw =−0,227640 
p = 0, 819926 

Zpopraw = 0,000003 
p = 0,000003 

Kołmogorowa-
Smirnowa 

p > 0,1 p < 0,001 

Tabela 3. Wyniki testów statystycznych dla porównania 
rozkładów cieni górnych badanych świec (źródło: opracowanie 
własne). 

Nazwa testu 
świece 

kwadransowe 
świece godzinne 

U Manna-
Whitneya 

Zpopraw = 0,037142 
p = 0,970372 

Zpopraw = -2,45156 
p = 0,014224 

Kołmogorowa-
Smirnowa 

p > 0,1 p < 0,025 

W celu sprawdzenia założeń teorii predykcji, 
oprócz stałości rozkładów podstawowych cech 
świec, należało by jeszcze zbadać wzajemny 
wpływ na siebie tych cech w zbiorach: kalibru-
jącym i testowym (i stwierdzić, czy ten wpływ 
ulega zmianie).  

Tabela 4. Wyniki testów statystycznych dla porównania rozkła-
dów cieni dolnych badanych świec (źródło: opracowanie 
własne). 

Nazwa testu 
świece 

kwadransowe 
świece godzinne 

U Manna-
Whitneya 

Zpopraw = 0,002915 
p = 0,997674 

Zpopraw = −1,56913 
p = 0,116618 

Kołmogorowa-
Smirnowa 

p > 0,1 p < 0,025 

O ile istnieje wiele metod określenia współ-
czynnika korelacji liniowej, to w ogólności 
stwierdzenie istnienia korelacji dowolnego ro-
dzaju pomiędzy zmiennymi jest bardzo trudne. 
Dla potrzeb tego punktu kolor świecy został 
zawarty w zmiennej opisującej wysokość świecy 
(przyjęto, że wysokość świecy białej jest do-
datnia, czarnej  ujemna). Zaprezentowane 
w tabelach 5 i 6 współczynniki korelacji R 
Spearmana mają znikomą wartość i są stosun-
kowo stałe dla świec kwadransowych, natomiast 
dla świec godzinnych wykazują one w zbiorach 
kalibrującym i testowym dużą zmienność. 

Tabela 5. Wartości współczynnika korelacji R Spearmana dla 
świec kwadransowych (źródło: opracowanie własne).  

 cień górny cień dolny wysokość 

zbiór kalibrujący 

cień górny 1,000 -0,1403 0,1112 

cień dolny -0,1403 1,000 -0,0351 

wysokość 0,1112 -0,0351 1,000 

zbiór testowy 

cień górny 1,000 -0,1353 0,1155 

cień dolny -0,1353 1,000 -0,0242 

wysokość 0,1155 -0,0242 1,000 

Tabela 6. Wartości współczynnika korelacji R Spearmana dla 
świec godzinnych (źródło: opracowanie własne).  

 cień górny cień dolny wysokość 

zbiór kalibrujący 

cień górny 1,000 -0,1897 0,1658 

cień dolny -0,1897 1,000000 0,0820 

wysokość 0,1658 -0,08200 1,000000 

zbiór testowy 

cień górny 1,000 0,0343 0,0636 

cień dolny 0,0343 1,000000 0,0343 

wysokość 0,0636 -0,0857 1,000000 

Podsumowując wyniki wszystkich przepro-
wadzonych testów, rozkłady parametrów opisu-
jących świece kwadransowe wydają się bliższe 
założeniom teorii predykcji, natomiast cechy 
świec godzinnych zdecydowanie nie mieszczą 
się w tych założeniach. 

4.2 Analiza skuteczności metody świec japoń-
skich 

Spośród 19 rozpatrywanych formacji świec 
japońskich (formacje odwrócenia trendu wystę-
pujące w trendzie rosnącym oraz spadkowym 
zostały policzone dwukrotnie) symulator wykrył 
zaledwie 8. Rozpoznane układy świec japoń-
skich można opisać jako stosunkowo proste. 
Składały się one z jednej (np. wisielec, młot) lub 
dwóch świec (np. harami). Warunki je opisujące 
były stosunkowo proste i zbliżone do sytuacji 
występujących na rynku. Nie wykryto żadnej 
z bardziej skomplikowanych, obwarowanych 
wieloma warunkami formacji (np. trzech białych 
żołnierzy, trzy czarne kruki). Potencjalna siła 
metody może leżeć w najprostszych formacjach 
świecowych. 
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Tabela 7. Wyniki symulacji dla świec kwadransowych ze 
zbioru testowego. 

Nazwa formacji 
Liczba syg-

nałów niepo-
prawnych 

Liczba 
sygnałów 

poprawnych 
Suma 

Window 802 559 1361 

Inverted Hammer 36 109 145 

Tweezers Top 54 37 91 

Tweezers Bottom 18 73 91 

Harami In Uptrend 0 56 56 

Hangman 54 0 54 

Hammer 54 0 54 

Suma 1018 834 1852 

Metoda świec japońskich tylko w niektórych 
przypadkach generuje prognozy dotyczące 
przyszłego trendu rynkowego, czym różni się od 
wielu metod prognozowania ekonometrycznego. 
W analizowaniu jej potencjalnej skuteczności 
należy również uwzględnić, jak często będzie 
sygnalizowała przyszły trend rynkowy. W tym 
celu zdefiniujmy: 

F(T) = W(T) / S(T) 

gdzie: 
F(T) – częstość sygnalizacji metody w zbiorze 

T, 

W(T) – liczba formacji wykrytych w zbiorze T, 

S(T) – liczba świec w zbiorze T. 

Ten wskaźnik pozwoli zorientować się, jak 
często po zastosowaniu metody świec japoń-
skich otrzymuje się prognozy (trafne lub chy-
bione). Przyjmuje on zacytowane następujące 
wartości dla wyników eksperymentu. 

Tabela 8. Wyniki symulacji dla świec godzinnych ze zbioru 
testowego. 

Nazwa formacji 
Liczba syg-

nałów niepo-
prawnych 

Liczba 
sygnałów 

poprawnych 
Suma 

Window 174 206 380 

Hammer 14 12 26 

Inverted Hammer 6 16 22 

Hangman 10 5 15 

Tweezers Top 6 5 11 

Tweezers Bottom 3 3 6 

Harami In Uptrend 2 2 4 

Shooting Star 0 2 2 

Suma 215 251 466 

W przeprowadzonym eksperymencie uzyska-
ne częstości sygnalizacji metody świec japoń-
skich wahały się od około 14% do 17%. Nawet 
jeżeli przyjmie się za prawdziwą górną wartość 

rzeczywistej obserwowanej częstości sygnali-
zacji metody świec japońskich, to i tak należy 
stwierdzić, że metoda świec japońskich w swo-
jej kanonicznej formie (w przypadku zasto-
sowania jej dla przewidywania kursu indeksu 
WIG20) bardzo rzadko generowała prognozy. 
Każda formacja świec japońskich składa się z co 
najmniej jednej świecy (a w większości przy-
padków z więcej niż jednej). Aby na rynku pa-
nował określony trend, wymaganych jest wiele 
formacji. Te warunki powodują, że wykrycie 
jakiejkolwiek formacji świec japońskich jest 
mało prawdopodobne. 

Tabela 9. Częstość sygnalizacji metody świec japońskich dla 
wyników eksperymentu (źródło: opracowanie własne). 

 świece godzinne 
świece 

kwadransowe 

zbiór kalibrujący 0,139738 0,168395197 

zbiór testowy 0,169455 0,16833303 

Określmy skuteczność sygnalizacji metody 
świec japońskich [1] jako iloraz liczby formacji 
świec japońskich trafnie przewidujących zacho-
wanie się rynku do liczby wszystkich wykrytych 
wystąpień formacji świec japońskich w danym 
zbiorze. Wskaźnik ten określa odsetek skutecz-
nych prognoz generowanych przez metodę. 

W przeprowadzonym eksperymencie skutecz-
ność metody świec japońskich waha się na 
poziomie 50%, co jest wynikiem niezadowalają-
cym. Jeżeli jednak spośród wszystkich formacji 
świec japońskich będziemy wykrywać wyłącz-
nie te, które dla danych ze zbioru kalibrującego 
wykazały się co najmniej 50% skutecznością, to 
możemy w ten sposób obliczyć zmodyfikowaną 
skuteczność sygnalizacji metody świec japoń-
skich [1]. Formacjami, które okazały się 
skuteczne, są dla: 
 świec kwadransowych – Inverted Hammer, 

Tweezers Down, Harami w trendzie rosnącym, 
 świec godzinnych – Window, Inverted 

Hammer. 

Tabela 10. Skuteczność sygnalizacji metody świec japońskich 
dla wyników eksperymentu (źródło: opracowanie własne). 

 świece godzinne 
świece 

kwadransowe 

zbiór kalibrujący 0,46875 0,452188006 

zbiór testowy 0,538626609 0,450323974 
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Tabela 11. Zmodyfikowana skuteczność sygnalizacji metody 
świec japońskich dla wyników eksperymentu (źródło: opraco-
wanie własne). 

 świece godzinne 
świece 

kwadransowe 

zbiór kalibrujący 0,538461538 0,8125 

zbiór testowy 0,552238806 0,815068493 

Zmodyfikowana skuteczność sygnalizacji 
metody świec japońskich okazała się wyższa dla 
świec kwadransowych niż dla świec godzin-
nych. Polepszenie wyniku odbyło się jednak 
kosztem znacznego pogorszenia częstości syg-
nalizacji metody. 

5 PODSUMOWANIE 

Opisane w powyższym opracowaniu ekspery-
menty uprawdopodobniają opinie wygłaszane na 
temat analizy technicznej. Metoda świec japoń-
skich nie okazała się ani nadzwyczaj skuteczna, 
ani uniwersalna. Wyniki przeprowadzonego eks-
perymentu na pozór przeczą bardzo spektaku-
larnym rezultatom opisanym w [1]. W tym opra-
cowaniu autorzy opierali się jednak na inter-
pretacji metody świec japońskich zasugerowanej 
im przez praktyków analizy technicznej. Wyniki 
eksperymentu potwierdzają częściowo tezę, iż 
metoda świec japońskich lepiej sprawdza się dla 
świec odpowiadających krótkim odcinkom 
czasu.  
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